
SECTION	  1	  

Maailman	  syöpäjulistus	  
	  
SECTION	  2	  
Maailman syöpäjulistuksen on laatinut Kansainvälinen syöpäunioni UICC. Sen ovat 2008 hyväksyneet 
Genevessä syövän huippukokoukseen kutsutut päätöksentekijät ja Maailman syöpäkongressin osallistujat. 
	  
SECTION	  3	  
Toimintakehotus maailman syöpäyhteisöltä 
Me,	  kansainvälinen	  syöpäyhteisö,	  kutsumme	  hallituksia,	  kansainvälisiä	  organisaatioita,	  kansainvälisiä	  
lahjoittajayhteisöjä,	  kehitykseen	  erikoistuneita	  virastoja,	  ammatillisia	  järjestöjä,	  yksityistä	  sektoria	  
ja	  koko	  kansalaisyhteiskuntaa	  ryhtymään	  heti	  toimiin,	  jotta	  syöpäkuolemien	  lisääntymistä	  voidaan	  
hidastaa	  ja	  lopulta	  kääntää	  laskuun.	  Tämä	  edellyttää	  sitoutumista	  alla	  oleviin	  päämääriin	  
ja	  resurssien	  sekä	  poliittisen	  tuen	  tarjoamista	  niihin	  toimenpiteisiin,	  joita	  tarvitaan	  tavoitteiden	  
saavuttamiseksi.	  
 
SECTION 4 
Tavoitteet: vuoteen 2020 mennessä 
On luotu kestävät järjestelyt varmistamaan, että kaikissa maissa on tarjolla tehokkaita syövän 
ehkäisyohjelmia. 
• Maailman syöpätaakan mittaaminen ja syövän ehkäisytoimien vaikutusten arviointi ovat huomattavasti 
parantuneet. 
• Tupakointi, ylipaino ja alkoholinkulutus ovat merkittävästi vähentyneet maailmanlaajuisesti. 
• Väestöt, joiden asuttamilla alueilla on papilloomavirusta (HPV) tai hepatiitti B:tä (HBV), on saatu 
rokotusohjelmien piiriin. 
• Asenteet syöpää kohtaan julkisuudessa ovat muuttuneet myönteisemmiksi ja syöpään liittyneet 
vahingolliset myytit ja harhaluulot on kumottu. 
• Yhä useampi syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa seulontojen ja varhaisen toteamisen ohjelmien 
avulla. Ammattilaiset ja suuri yleisö tunnistavat hyvin syövän ensioireet. 
• Kaikki potilaat maailmanlaajuisesti saavat tarkempia diagnooseja, pääsevät asianmukaiseen hoitoon 
sekä saavat tukea, kuntoutuspalveluja ja palliatiivista hoitoa. 
• Tehokasta kivunlievitystä on tarjolla maailmanlaajuisesti kaikille kivusta kärsiville syöpäpotilaille. 
• Terveydenhoitohenkilökunnan mahdollisuudet kouluttautua ja harjaantua syövän ehkäisyn eri tehtäviin 
ovat parantuneet merkittävästi. 
• Syöpään erikoistuneen terveydenhoitohenkilökunnan maastamuutto vähenee huomattavasti niissä 
maissa, jotka kamppailevat pitääkseen koulutetun työvoimansa. 
• Kaikissa maissa yhä useampi ihminen selviytyy syövästä. 
 
SECTION 5 
Tärkeimmät toimet 
Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita. Muutaman viime vuoden aikana on kuitenkin saatu yhä enemmän 
todisteita siitä, että suunnitelmallisella toiminnalla voidaan saada muutoksia aikaan lyhyessä ajassa. 
Me uskomme, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa edellyttäen, että tärkeimmät toimenpiteet 
toteutetaan: 
 
SECTION 6 
Terveyspolitiikka 
• Syöpä otetaan mukaan kehitysohjelmiin. Syövän poliittista painoarvoa lisätään osoittamalla, että valtion 
investointi kasvavaan syöpäongelmaan on samalla investointi valtion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. 
Syövänehkäisyn parissa työskentelevien järjestöjen on tehtävä yhteistyötä globaalien lahjoittajayhteisöjen, 
kehitykseen erikoistuneiden virastojen, yksityisen sektorin ja koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, 
jotta kaikki antavat panoksensa syövän ehkäisemiseksi. 
• Saadaan liikkeelle päätöksentekijät, jotta voidaan varmistaa, että syöväntorjuntastrategiat kohdistuvat 
maailmanlaajuisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Tärkeimmät sidosryhmät ovat mukana 



kansallisten syövänehkäisyohjelmien kehittämisessä tai päivittämisessä. 
• Käytetään syöpätilanteen tarkkailussa strategioita, jotka todistettavasti paikkaavat puutteita. 
• Lisätään toimia, joilla saadaan potilaat mukaan syövän ehkäisyn suunnitteluun paikallisella ja 
kansallisella tasolla. 
 
SECTION 7 
Syövän ehkäisy ja varhainen toteaminen 
• Lisätään pyrkimyksiä tupakan kulutuksen vähentämiseksi rohkaisemalla hallituksia panemaan täytäntöön 
tupakkatuotteita koskeva puitesopimus (FCTC). 
• Lisätään tietoisuutta siitä, että syövän vaaraa vähentävien kampanjoiden tulee ottaa huomioon paikalliset 
kulttuurit. Painotetaan syövän varhaiseen toteamiseen liittyvän yleisen ja ammatillisen koulutuksen 
tärkeyttä. 
Painostetaan hallituksia ottamaan käyttöön toimintaperiaatteita, jotka tukevat syövän vaaran vähentämistä 
yhteisön tasolla ja mahdollistavat kunkin yksilön nykyistä paremmat kulutusvalinnat ja terveemmät 
elintavat. 
• Rohkaistaan hallituksia ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ihmisten altistumista 
syöpää aiheuttaville tekijöille työ- ja elinympäristössään. 
• Pyritään varmistamaan, että rokotukset ja muut keinot, joilla torjutaan syöpää aiheuttavia infektiota, ovat 
laajasti käytettävissä. 
• Puhutaan edullisten seulontaohjelmien puolesta, jotka todistettavasti ovat tehokkaita kulloinkin kyseessä 
olevassa väestössä. Aloitetaan pilottiprojekteja, joilla arvioidaan seulontojen soveltuvuutta ja tehokkuutta 
sellaisessa väestössä, jossa seulontateknologiaa ei vielä ole testattu. 
 
SECTION 8 
Syövän hoito 
• Tuetaan sellaisten syövän hoitosuositusten kehittämistä ja käyttöä, jotka soveltuvat paikallisiin tarpeisiin. 
Varmistetaan, että riittävä hoito, kuntoutus ja palliatiivinen hoito sekä koulutettu henkilökunta 
kohtaavat syöpäpotilaan fyysiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. 
• Yritetään poistaa esteet, jotka ovat parhaan mahdollisen kivunlievityksen tiellä. Työskennellään 
hallitusten kanssa, jotta päästäisiin kipulääkkeiden liiallisesta sääntelystä. 
• Tehdään yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten Kansainvälinen 
huumausainevalvontalautakunta (INCB) ja Maailman terveysjärjestö WHO. Näin voidaan varmistaa, ettei 
YK:n kansainvälisten lääkkeiden kontrollisopimusten käyttöönotto globaalisti estä kivusta kärsivien 
syöpäpotilaiden oikeutettuja pyrkimyksiä saada kipulääkitystä. 
• Tehdään yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa, jotta laadukkaiden ja edullisten syöpälääkkeiden 
saatavuus paranisi. 
• Lisätään syövän ehkäisyyn erikoistuneen terveydenhuollon henkilöstön määrää tarjoamalla 
mahdollisuuksia erikoistumisopintoihin ja apurahoja ammattilaisten erikoistumiseen. 
• Lisätään tietoisuutta siitä, miten terveydenhuollon henkilöstön maastamuutto vaikuttaa mahdollisuuksiin 
tarjota riittävää syövän hoitoa. Työskennellään yhdessä sen puolesta, että globaali 
ja kansallinen työvoimapula helpottuisi ja työvoimapulaan liittyvä syvenevä epäoikeudenmukaisuus syövän 
hoidossa vähenisi eri valtioiden välillä. 
• Lisätään investointeja riippumattomaan syövän perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen sekä 
nopeutetaan tutkimustulosten siirtymistä kliiniseen työhön ja julkiseen terveydenhuoltoon. 
• Rohkaistaan syöväntutkimuslaitoksia eri maissa tekemään yhteistyötä, jakamaan tietoa ja määrittämään 
tutkimukselle täydentäviä päämääriä, jotta voitaisiin tehostaa rajallisten tutkimusvarojen 
käyttöä ja vähentää päällekkäistä työtä. 
 
SECTION 9 
Eteneminen kohti 2020 tavoitteita 
• Kansainvälinen syöpäunioni (UICC) tukee kumppanuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä 
jäsenorganisaatioidensa avulla. Jäsenorganisaatioita on jo yli 300 yli 100 maassa. Kumppanuus ja 
yhteistyö auttavat saavuttamaan nopeammin vuoden 2020 tavoitteet. 
• Syöpätaakka ja palvelut ovat niin erilaisia eri puolilla maailmaa, että UICC rohkaisee käyttämään 
Maailman syöpäjulistusta vain mallina alueellisten tai kansallisten syöpäjulistusten tekemiseen. Alueellisilla 



syöpäjulistuksilla voidaan paremmin tuoda esille paikallisia tarpeita ja niihin voidaan myös 
määrittää yksityiskohtaisempia tavoitteita. 
• UICC tekee kahden vuoden välein raportin, jossa kerrotaan, miten 2020 tavoitteiden saavuttamisessa 
on edistytty. Nämä raportit esitetään joka toinen vuosi pidettävässä Maailman syöpäkongressissa. 
 
SECTION 10 
Tausta	  
Maailman syöpäjulistus 2008 on väline, jonka avulla kasvava syöpäongelma saadaan päättäjien 
tietoon kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Julistus edustaa yhteisymmärrystä 
säätiöiden, kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen, 
ammattilaisjärjestöjen, yksityisen sektorin, akateemisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan välillä. 
Nämä toimijat kaikilta mantereilta ovat sitoutuneet toimimaan sen puolesta, että syövän uhka vähenee 
merkittävästi tulevaisuudessa. Kansainvälinen syöpäunioni on johtava kansalaisjärjestö, joka on 
omistautunut syövän vähentämiseen. UICC rohkaisee yhteistyöhön maailman syöpäjulistuksen 
kautta: yhteistyössä on määritetty tärkeimmät toimenpiteet, jotta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2020 
mennessä. 
 
SECTION 11 
Lisätiedot: www.uicc.org/wcd 


